OR-II.0012.3.6.2012
Protokół Nr 6/2012
posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
z dnia 19 czerwca 2012 roku

Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji po stwierdzeniu quorum o godz. 12 00 otworzył
posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu
Słupskiego. Przywitał radnych, a w imieniu Komisji gości i pracowników Starostwa.
(listy obecności radnych i gości zaproszonych stanowią zał. nr 1 i 2 do protokołu)
Ad.1.
Przyjęcie porządku posiedzenia
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – przypomniał, że proponowany porządek
posiedzenia (zał. nr 3 do protokołu) radni otrzymali w zaproszeniach. Zaproponował z pkt. 3
zamienić ppkt 1 z ppkt. 2. Zapytał, czy radni wyrażają zgodę. Komisja wyraziła zgodę.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji - odczytał proponowany porządek posiedzenia
po zmianach.
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Wyrażenie opinii o projektach uchwał Rady Powiatu Słupskiego:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Edukacji Regionalnej
w Warcinie,
2) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2011 rok,
3) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży
Ryb Aukcja Rybna Ustka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
4) w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Dębnica Kaszubska pomocy
finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałęzów,
5) w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na
przebudowę drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino,
6) w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk pomocy finansowej na
przebudowę drogi powiatowej nr 1105G Gać-Redęcin,
7) w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej
i rzeczowej przy realizacji drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Ustka,
8) w sprawie przekazania Gminie Miasto Ustka zadania zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w zakresie pełnienia funkcji inwestora,
9) w sprawie udzielenia Gminie Miasto Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej
na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy
Wczasowej,”
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10) w sprawie przekazania przez Powiat Słupski środków finansowych na nagrody dla
funkcjonariuszy Policji w w 2012 roku,
11) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
12) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego,
13) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok.
4. Informacja z przebiegu kwalifikacji wojskowej w 2012 roku na terenie powiatu słupskiego.
5. Ocena stanu przygotowań powiatu słupskiego do realizacji zadań przeciwpowodziowych.
6. Sprawy różne.
Porządek posiedzenia poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania, stwierdził, że został
on przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – przypomniał, że protokół był do wglądu
w p. 205, zapytał, czy są uwagi. Uwag nie było, więc protokół poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania, stwierdził, że został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3.
Wyrażenie opinii o projektach uchwał Rady Powiatu Słupskiego:
ppkt. 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Edukacji Regionalnej
w Warcinie
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – głosu udzielił
Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.

Piotrowi Mańce dyrektorowi

Pan Piotr Mańka dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie – poinformował
radnych, że Sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Zarządu Powiatu. Dodał, że w bieżącym
roku Centrum odwiedziło 15 tys. osób. W Centrum dwie osoby zajmuje się działalnością
turystyczną i upowszechnianiem. Wypracowane roczne przychody przez Centrum, to kwota 160
tys. zł rocznie, dotacja w wysokości 68 tys. zł, w większości stanowi z udziału Wydziału Polityki
Społecznej na wsparcie różnego rodzaju imprez na terenie powiatu. Dotacje te przyznawane
są GOK-om. Poprosił o zadawanie pytań. Pytań radni nie mieli.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania, stwierdził, że została zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do protokołu)
ppkt.2) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2011 rok
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – głosu udzielił radnemu Pawłowi Gonerze.
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Radny Paweł Gonera – przejrzał Sprawozdanie i nie zrozumiał kolosalnych cyfr na drugiej jego
stronie.
Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik Powiatu Jadwiga Janicka.
Radny Paweł Gonera – dodał, że niepokoją go pasywa, które w bardzo wolnym stopniu
zmniejszają się, a ma na myśli zobowiązania.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu - wyjaśniła, że zobowiązania finansowe są to nasze
kredyty.
Radny Paweł Gonera – zauważył, że środki pieniężne (aktywa) zmniejszenie wynosi o 1400 tys.
zł.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – wyjaśniła, że nie jest to zmniejszenie lecz faktyczny
stan środków na koniec roku.
Radny Paweł Gonera – radny oczekiwał, że stan aktywów nie będzie się zmniejszał, a jednak
zmniejszył się.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania, „za” – 6. „przeciw” – 1. „wstrzymało się” – 0 radnych, stwierdził,
że został zaopiniowany pozytywnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do protokołu)
ppkt 3) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Lokalne Centrum Pierwszej
Sprzedaży Ryb Aukcja Rybna Ustka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – przypomniał, że ten temat po części jest
odpowiedzią na zapytania z poprzedniej Komisji. Głosu udzielił wicestaroście Andrzejowi Buremu.
Pan Andrzej Bury wicestarosta – powiedział, że jest konsekwencją tego działania. W kwietniu
została wypowiedziana umowa pani dyrektor.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – dodał, że jest to konsekwencja prawna podjętych
decyzji. Głosu udzielił radnemu Pawłowi Gonerze.
Radny Paweł Gonera – uważa, że umorzenie Aukcji Rybnej nie zostało wykonane
w wysokości 5 mln zł, tylko zostało wykonane w wysokości 4 300 tys. zł. Otrzymał odpowiedź,
że pozostała kwota będzie zapłacona do 16 grudnia br. Prosił o dokument potwierdzający
(akt notarialny) Zapytał, kto fizycznie powiatowi płaci za umorzenie udziałów, czy Wojewoda?
Pan Andrzej Bury wicestarosta – odpowiedział, że spółka.
Radny Paweł Gonera – zapytał skąd mają pieniądze.
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Pan Andrzej Bury wicestarosta – odpowiedział, że rybacy wykupili obiekty spółki.
Radny Paweł Gonera – zapytał w jakim terminie rybacy wykupili te udziały.
Pan Andrzej Bury wicestarosta – odpowiedział, że obiekty spółki zostały sprzedane w 2010 roku
i z tych pieniędzy spółka spłaca zobowiązania z tytułu umorzenia udziałów.
Radny Paweł Gonera – zauważył, że przez rok spółka nie działa, nie prowadzi i nie prowadziła
żadnej działalności. Od Wojewody przejęliśmy 6 300 tys. zł, 4 300 tys. zł pozostało tzn., że powiat
otrzyma jeszcze 2 mln zł.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – potwierdziła, że tak bo powiat jest udziałowcem.
Radny Paweł Gonera – zapytał z czego spółka otrzymywała się przez te lata kiedy nie prowadziła
żadnej działalności (płace pracowników)
Pani Katarzyna Maruszak naczelnik Wydziału
odpowiedziała, że pracownicy zostali zwolnieni

Gospodarki

Nieruchomościami

-

Radny Paweł Gonera – ale prezes był.
Pani Katarzyna Maruszak naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – potwierdziła
i dodała, że prezes spieniężał to co zostało w spółce, przede wszystkim nieruchomości.
Radny Paweł Gonera – ciekawi go jaki był koszt utrzymania prezesa od czasu podpisania umowy
z rybakami. O ile zmniejszyło nasze dochody w związku ze sprzedażą spółki.
Pani Katarzyna Maruszak naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – wyjaśniła,
że naszych dochodów nie zmniejszyło, ponieważ Zarząd utrzymywał się z dochodów spółki.
Pan Andrzej Bury wicestarosta – dodał, że jest to sprawa spółki.
Radny Paweł Gonera – w projekcie pisze, że powiat posiada 100% udziałów o wartości 6.300 tys.
zł.
Pani Katarzyna Maruszak naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - w przypadku
spółek powiat nie przekazuje żadnych środków do spółki. Spółki są to osoby prawne
Radny Paweł Gonera – uważa, że powiat jest właścicielem i już rok temu mógł spółkę
tę rozwiązać z takim samym skutkiem jak dzisiaj. Nie jest tak, że powiat to nie kosztowało. Przez
rok kiedy nie było działalności żadnej nie było dochodów, a jak nie było dochodów to należności
trzeba z czegoś płacić.
Pan Andrzej Bury wicestarosta - odpowiedział, że spółka płaci powiatowi z umarzanych
udziałów.
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Radny Ireneusz Bejnarowicz radny – zaproponował radnemu postawić pytanie ile powiat wniósł
do tej spółki.
Radny Paweł Gonera – odpowiedział, że nic, ale mogliśmy mieć 6 300 tys. zł.
Radny Andrzej Kordylas – tłumaczył radnemu, że powiat nic nie wniósł, a będzie 5 mln zł.
Radny Paweł Gonera – radny uważa, że powiat mógł osiągnąć 6 500 tys. zł.
Pan Andrzej Bury wicestarosta – uważa, że nie, bo tyle ile powiat otrzymał w momencie
przyjęcia spółki są to duże pieniądze.
Radny Paweł Gonera – zapytał, gdzie się podziały 2 miliony zł i ponownie zacytował zapis
w § 1 projektu uchwały.
Pan Andrzej Bury wicestarosta – wyjaśnił, że jest to wartość nominalna, a nie są to pieniądze.
Radny Paweł Gonera – uważa, że powiat nie wywiązuje się z obowiązków właścicielskich
w stosunku do spółek, w których powiat ma 100% udział.
Pan Andrzej Bury wicestarosta – wyjaśnił, że od tego jest Zarząd i Rada Nadzorcza.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania, „za” – 6. „przeciw” – 0. „wstrzymało się” – 1 radnych, stwierdził,
że został zaopiniowany pozytywnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu)
ppkt 4) w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Dębnica Kaszubska pomocy
finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałęzów
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji głosu - udzielił Urszuli Falbie Naczelnik Wydziału
Rozwoju Powiatu i Inwestycji.
Urszula Falba Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – poinformowała, że Gmina
Dębnica Kaszubska zaproponowała pomoc finansową przy przebudowie drogi powiatowej
nr 1200G w miejscowości Gałęzów na odcinku o długości około 500 m. Szacunkowy koszt zadania
to 200 000 zł, udział finansowy partnerów po 50%.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania, stwierdził, że został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do protokołu)

6
ppkt 5) w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na
przebudowę drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji - udzielił Urszuli Falbie Naczelnik Wydziału
Rozwoju Powiatu i Inwestycji.
Urszula Falba Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – poinformowała, że Gmina
Damnica zaproponowała pomoc finansową przy przebudowie drogi powiatowej nr 1130G
w miejscowości Bięcino na odcinku o długości około 1000 m. Szacunkowy koszt zadania
to 1 245 750 zł, udział finansowy partnerów po 50%. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy.
I etap dotyczący wykonania kanalizacji deszczowej realizowany będzie w 2012 roku – koszt I etapu
to 600 000 zł. W II etapie przebudowana zostanie nawierzchnia drogi i wybudowane zostaną
chodniki. II etap zrealizowany będzie w 2013 roku i kosztować będzie 645 750 zł.
Radny Paweł Gonera – zapytał o długość tej drogi.
Urszula Falba Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – odpowiedziała, że około
jednego kilometra.
Pan Andrzej Bury wicestarosta - dodał, że droga ta jest robiona z kanalizacją. Koszt samej
nakładki wynosi 200 tys. zł.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania, stwierdził, że został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do protokołu)
ppkt 6) w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk pomocy finansowej na
przebudowę drogi powiatowej nr 1105G Gać-Redęcin
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji - udzielił Urszuli Falbie Naczelnik Wydziału
Rozwoju Powiatu i Inwestycji.
Urszula Falba Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – poinformowała, że Gmina
Słupsk zaproponowała pomoc finansową przy przebudowie drogi powiatowej nr 1105G GaćRedęcin na odcinku o długości około 1900 m. Szacunkowy koszt zadania to 600 000 zł, udział
finansowy partnerów po 50%.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania, stwierdził, że został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do protokołu)
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ppkt 7) w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej
i rzeczowej przy realizacji drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Ustka
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji - udzielił Urszuli Falbie Naczelnik Wydziału
Rozwoju Powiatu i Inwestycji.
Urszula Falba Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – poinformowała, że Gmina
Ustka zaproponowała pomoc rzeczową przy przebudowie drogi powiatowej nr 1103G Lędowo –
Modła na odcinku o długości około 500 m. Materiał na chodnik zostanie zakupiony przez Powiat
a ułożeniem płyt i zakupem pozostałych materiałów zajmie się Gmina. Koszt całkowity zadania
szacuje się na około 120 0000 zł, udział w kosztach partnerów po 50%.
Gmina Ustka zaproponowała również pomoc finansową przy przebudowie drogi powiatowej
nr 1118G w miejscowości Gąbino na odcinku o długości około 250 m (od drogi powiatowej
nr 1120G od szkoły). Szacunkowy koszt zadania to 90 000 zł, udział finansowy partnerów po 50%.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania, stwierdził, że został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do protokołu)
ppkt 8) w sprawie przekazania Gminie Miasto Ustka zadania zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w zakresie pełnienia funkcji inwestora
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji - udzielił Urszuli Falbie Naczelnik Wydziału
Rozwoju Powiatu i Inwestycji.
Urszula Falba Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – poinformowała, że mając
na uwadze możliwość ubiegania się przez Gminę Miasto Ustka o dofinansowanie przebudowy
drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój zasadne jest podpisanie porozumienia
w sprawie przekazanie drogi powiatowej nr 1202G w związku z realizacją na niej inwestycji
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej”.
Radny Paweł Gonera – przypomniał, że dotychczas w takich przypadkach inwestorem był powiat
słupski. Zapytał jaka długość tej ulicy będzie remontowana. Jaki będzie koszt
Urszula Falba Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – odpowiedziała, że 1645 m.
koszt wyniesie 9475 194 zł.
Radny Andrzej Kordylas – zapytał o udział powiatu
Urszula Falba Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – odpowiedziała, że 2829 tys.
zł.
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Radny Paweł Gonera – stwierdził, że nawet przy kanalizacji, przy przybudowie wybudowanie
drogi 2 km za 9 mln zł. Zapytał co w te koszty jeszcze wchodzi.
Pan Andrzej Bury wicestarosta – wyjaśnił, że koszt kanalizacji deszczowej stanowi połowę tej
kwoty.
Radny Paweł Gonera – porównał z Bięcinem, chociaż stwierdził, że nie da się tego porównać
ponieważ jest taka sama i wynosi 1200 tys. zł.
Pan Andrzej Bury wicestarosta – wyjaśnił, że kanalizacja deszczowa powinna iść w inną stronę,
ale wystąpił problem z lasami – musiała by wychodzić przy Przywłoce.
Radny Andrzej Kordylas – ma obiekcje ponieważ ta droga nie służy mieszkańcom powiatu jest
to droga dla kilku firm, które mają przy niej swoje lokale. Turyści przyjeżdżają raz do roku, stąd też
celowość remontu tej drogi jest dla radnego złudna. Dodał, że 400 – 500 m jest spadek pobocza,
pozostały odcinek drogi jest dobry. Patrząc na drogi w powiecie np. droga do Bierkowa, tam jest
tragedia.
Pan Andrzej Bury wicestarosta – wyjaśnił, że jest to inicjatywa miasta, jeżeli gmina chce robić.
Dodał, że są dwie sprzeczne ustawy z 1998 roku ustawa o komunalizacji, kiedy powiat wszystko
przyjmował i druga ustawa o drogach powiatowych.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania, „za” – 5. „przeciw” – 1. „wstrzymało się” – 1 radnych, stwierdził,
że został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Paweł Gonera wstrzymał się od głosu. Radny Andrzej Kordylas był przeciw.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 11 do protokołu)
ppkt 9) w sprawie udzielenia Gminie Miasto Ustka pomocy finansowej w formie dotacji
celowej na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu
ulicy Wczasowej”
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – powiedział, że jest to podobny projekt uchwały.
Projekt uchwały poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania, „za” – 3. „przeciw” – 1.
„wstrzymało się” – 3 radnych, stwierdził, że został zaopiniowany pozytywnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 12 do protokołu)
ppkt 10) w sprawie przekazania przez Powiat Słupski środków finansowych na nagrody dla
funkcjonariuszy Policji w 2012 roku
Pan Andrzej Bury wicestarosta – środki finansowe przeznacza się na nagrody za szczególne
osiągnięcia w służbie.
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Radny Paweł Gonera – powiedział, że ta służba dba o bezpieczeństwo państwa jak wiele innych
instytucji do tego powołanych. Uważa, że policja jak i wojsko w ogóle nie powinni otrzymywać
nagród z poza swojej służby. Zapytał, czy inne służby jak na przykład żołnierze, którzy bronią
w Afganistanie, też dostaną nagrody. Czy pracownicy SANEPID-u też dostaną. Jeżeli już będziemy
głosować, to za kwotą o wiele niższą tj. 2 tys. zł i w postaci nagród rzeczowych (książki, foldery)
Pan Krzysztof Łunkiewicz naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności –
wyjaśnił, że Komendant Miejski Policji wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o przyznanie
nagród. Ponieważ jest taka możliwość prawna, przepisy przewidują przyznanie nagrody pieniężnej.
Również do Zarządu Powiatu zwrócił się Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
o przyznanie nagród z okazji Dnia Strażaka, ale brak było podstaw prawnych, żeby takie nagrody
przyznać. Reasumując, Zarząd Powiatu realizuje wniosek Komendanta Miejskiego Policji.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – powiedział, że jest to podobny projekt uchwały.
Projekt uchwały poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania, „za” – 6. „przeciw” – 1.
„wstrzymało się” – 0 radnych, stwierdził, że został zaopiniowany pozytywnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 13 do protokołu)
ppkt 11) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – głosu udzielił pani Jadwidze Janickiej Skarbnik
Powiatu.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – wyjaśniła, że kwota ujęta w tym projekcie jest
również w wieloletniej prognozie. Dodała, że uchwała ta jest uchwałą obligatoryjną by móc
zaciągnąć kredyt i podjąć wszelkie działania przetargowe.
Radny Paweł Gonera – zauważył, że w budżecie ta kwota nie była uchwalana.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że w budżecie była wyższa kwota
bo 2338 tys. zł, od kwietnia kwota ta zmniejszyła się do kwoty 1971168 zł, w związku z tym,
iż zostały ujęte w budżecie wolne środki.
Radny Paweł Gonera – zapytał, czy będzie to ostatni kredyt w tym roku.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że na ten moment będzie taka kwota.
Radny Paweł Gonera – wielokrotnie wykazywał brak programu naprawczego w naszym powiecie
i lawina, która się ruszyła, czyli spłacanie kredytów kredytami, która coraz bardziej przyśpiesza,
w związku z tym dopóki jakikolwiek program, który będzie rozkładał nasze płatności
na wszystkich.
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Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – powiedział, że jest to podobny projekt uchwały.
Projekt uchwały poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania, „za” – 6. „przeciw” – 1.
„wstrzymało się” – 0 radnych, stwierdził, że został zaopiniowany pozytywnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 14 do protokołu)
ppkt 12) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – głosu udzielił pani Jadwidze Janickiej Skarbnik
Powiatu.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – wyjaśniła, że wieloletnia prognoza jest konsekwencją
zmian w budżecie. Jest dostosowana do dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej,
ponadto przyjęcie trzech przedsięwzięć - dwóch nowych i jednego przedsięwzięcia rozszerzenie.
Przedsięwzięcie związane z realizacją Programu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
na kwotę 602.765 zł - rozłożona jest na trzy lata, co dokładnie jest opisane oraz projekt Most
przyszłość – projekt realizowany od 2011 roku, gdzie kwota zwiększyła się o ponad 71 tys. zł
i droga Bęcino – Damnica, która była omawiana wcześniej.
Radny Paweł Gonera – pytał o znaczenie opisów w poszczególnych tabelach. Szczegółowych
wyjaśnień udzielała Skarbnik Powiatu. Ponadto stwierdził, że Skarbnik mogłaby obracać takimi
kwotami gdyby miała na nie wpływ, a nie ma. Dlatego kiedy radny mówi o oszczędzaniu, to nikogo
nie słyszy. Zastanawia się co będzie kiedy minister Finansów zabierze następne 5% z podatku PIT,
albo w następnym roku podatek ten będzie o 10% mniejszy. Przypomniał, że wszystkie wydatki
za wyjątkiem inwestycji są sztywne. Natomiast inwestycje płatne są nie z dochodów własnych,
tylko ze sprzedaży majątku. Poprosił radnych, żeby zacząć dyskutować na ten temat, a nie dzielić
się na opozycję i koalicje, bo może się źle skończyć. Efektem może być zwolnienie 200 osób.
Radny takiej sytuacji nie chce, bo uważa, że karnie i dyscyplinarnie powinni odpowiadać osoby
które do takiej sytuacji doprowadzili. Gmina ma możliwości kształtowania swoich dochodów,
a skarbnik powiatu sowich dochodów praktycznie nie ma.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – powiedział, że jest to podobny projekt uchwały.
Projekt uchwały poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania, „za” – 7. „przeciw” – 0.
„wstrzymało się” – 1 radnych, stwierdził, że został zaopiniowany pozytywnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 15 do protokołu)
ppkt 13) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – głosu udzielił radnemu Pawłowi Gonerze.
Radny Paweł Gonera – zapytał ile zostało środków rezerwy inwestycyjnej.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że 223 852 zł.
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Radny Paweł Gonera – zauważył, że dochody majątkowe w roku bieżącym wynoszą 3 mln zł,
a w 2011 roku 13 mln zł.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że ponad 13 mln zł, z tym, że były
środki z budżetu Unii Europejskiej.
Radny Paweł Gonera – zapytał ile było z powiatu.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że udziały po 4 350 tys. zł ponadto
dochody z prawa użytkowania wieczystego.
Radny Paweł Gonera – zapytał o pas drogowy
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że zaległości za rok ubiegły
za zajęcie pasa drogowego wynoszą ponad 32 tys. zł, z tym że zaległości wymagane wynoszą
ponad 22 mln zł. Wyjaśniła, że zaległości wymagane są to takie gdzie nie minął ich termin
płatności, który przypada na rok następny.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – powiedział, że jest to podobny projekt uchwały.
Projekt uchwały poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania, „za” – 7. „przeciw” – 0.
„wstrzymało się” – 1 radnych, stwierdził, że został zaopiniowany pozytywnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 16 do protokołu)
Ad. 4.
Informacja z przebiegu kwalifikacji wojskowej w 2012 roku na terenie powiatu słupskiego.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – głosu udzielił Krzysztofowi Łunkiewiczowi
naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności.
Krzysztof Łunkiewicz naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności –
poinformował, że 662 osoby stanęły do kwalifikacji. Osoby, które wstawili się do kwalifikacji
stwierdzono: wady wzroku u 184 osób – 27% badanych, wady postawy 69 osób – 10% badanych,
płaskostopie 86 osób – 12% badanych i tylko u 280 osób na 662 osoby stających do kwalifikacji
wojskowych nie stwierdzono żadnego schorzenia co stanowi 42,3%.
Ad. 5.
Sprawy różne.
Radny Paweł Gonera – według informacji jaką otrzymał koszt naprawy drogi w Główczycach
wynosi 300 tys. zł więcej, zapytał dlaczego.
Pan Andrzej Bury Wicestarosta – odpowiedział, że na wniosek gminy został rozszerzony zakres
robót.
Radny Paweł Gonera – zapytał kto zapłaci.
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Pan Andrzej Bury Wicestarosta – odpowiedział, że 150 tys. zł gmina, a drugą połowę powiat.
Radny Paweł Gonera – uważa, że to powiat powinien zapłacić. Ponadto zwrócił się z prośbą
o interwencję w sprawie drogi krzyżówki Główczyce – Stowięcino, gdzie został zalany asfalt i jest
półmetrowy uskok, jest to niebezpieczne.
Wie, że był robiony przegląd jakości naszych mostów, gdyby miał do ich wgląd byłby wdzięczny.
Ad. 6.
Ocena stanu przygotowań powiatu słupskiego do realizacji zadań przeciwpowodziowych.
Zgodnie z planem posiedzenia Komisja wyjechali do Powiatowego Magazynu
Przeciwpowodziowego w Słupsku. W obecności Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
Andrzeja Gomulskiego oraz Roberta Klonowskiego dowódcy J.R.G 2 w Słupsku, radni zwiedzili
magazyn z jego wyposażeniem. Dowiedzieli się również o sposobie jego wykorzystywania.
zakończenie godz. 1330
Przewodniczący Komisji
Marcin Białas
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